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Sammanfattning  
 
Bakgrund: 50 miljoner människor i världen beräknas leva med någon form av 
demenssjukdom. En svårighet vid omvårdnad av personer med demenssjukdom är att bemöta 
de kognitiva samt beteendemässiga och psykologiska symptom som ofta uppvisas. I dagens 
demensvård vill det undvikas att farmakologiska behandlingsmetoder sätts in innan 
bakomliggande orsaker har utretts och att adekvata omvårdnadsåtgärder har utförts för att 
försöka minska dessa symptom. Icke farmakologiska metoder ses därför som den initiala 
åtgärden där musik har setts som ett möjligt tillvägagångsätt att i en omvårdnadskontext 
minska på de beteendemässiga och psykologiska symptomen hos personer med 
demenssjukdom. Musik har visat sig kunna minska aggressivitet, öka förmågan att minnas 
samt verkat ångestdämpande hos personer med demenssjukdom. 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva upplevelser av musikens påverkan på personer med 
demenssjukdom i en omvårdnadskontext. 
Metod: För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt baserad på kvalitativa 
vetenskapliga artiklar som metod, utformad efter ett flödesschema i nio steg av Polit och 
Beck (2017) som beskriver processen av en litteraturöversikt. Studiens resultat baseras på 7 
vetenskapliga artiklar av kvalitativ design 
Resultat: I resultatet presenteras tre teman: upplevelsen av förändrat socialt samspel, 
upplevelsen av motorisk påverkan och upplevelsen av förändrad sinnesstämning.  
Slutsats: Resultatet visar att musiken kan verka främjade för personer med demenssjukdom i 
en omvårdnadskontext. Musiken har upplevts att i de flesta fall ha en positiv påverkan på 
personer med demenssjukdom. Musiken har upplevts påverka det sociala samspelet hos 
personer med demens genom att bland annat öka deras kommunikativa förmåga, de har 
upplevts mer samarbetsvilliga, bli gladare och även att den motoriska förmågan har ökat. En 
annan slutsats som drogs var att fler kvalitativa studier som berör upplevelser av musikens 
påverkan på personer med demenssjukdom behöver utföras och att det inom kontexten saknas 
studier med personcentrerat förhållningsätt.  
 
Nyckelord: demenssjukdom, Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, frontotemporal demens, 
musik, omvårdnad, personcentrerad vård, icke-farmakologiska behandlingar  
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1. Inledning 

50 miljoner människor runt om i världen beräknas idag vara drabbade av någon form av 

demenssjukdom och antalet ökar för varje år, 2030 beräknas 82 miljoner människor leva med 

en demenssjukdom (World Health Organization, 2019). Demenssjukdom ses som en av 

Sveriges folksjukdomar och idag beräknas ca 160 000 människor i Sverige ha någon form av 

demens (Socialstyrelsen, 2017a).  

 

Det ligger i den legitimerade sjuksköterskans ansvarsområde att omvårdnad som utförs följer 

ett evidensbaserat förhållningssätt men också visar hänsyn och respekt, samt ser till hela 

patienten och arbetar utefter individens behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Socialstyrelsen (2017b) betonar i sina nationella riktlinjer att omvårdnad anses vara den mest 

verksamma åtgärden vid demenssjukdom och lyfter vikten utav att en personcentrerad vård 

utförs vid omvårdnadskontexter för personer med demenssjukdom. För att kunna ge en så 

god och personcentrerad omvårdnad som möjligt, måste det dock konstateras hur den sjuke 

bäst reagerar på åtgärder genom att tolka, observera och noga handla efter dessa tolkningar 

och observationer (Skog, 2012).  

 

Det finns idag inget botemedel mot demenssjukdomar och farmakologiska läkemedel 

rekommenderas inte att användas initialt innan bakomliggande orsak har utretts, samt att 

adekvata omvårdnadsinsatser har utförts (Socialstyrelsen, 2017b). Enligt Britannica 

Academic (2012) används musik idag inom flera verksamheter just för sin förmåga att 

påverka människors känslor och beteenden. Musik har inom demensvården visat sig kunna 

användas som en icke farmakologisk behandling (Kratz, 2017). Musiken har visats effektiv i 

att minska beteendemässiga och psykiska symptom hos personer med demenssjukdom, bland 

annat genom att minska oro och aggressivitet (Oliveira et al., 2015). Symptom som vårdare i 

omvårdnadskontexter kan uppleva svåra att bemöta samt påverkar deras känsla av trygghet 

och lust att arbeta med personer med demenssjukdom (Holst & Skär, 2017). Då 

sjuksköterskan i och med sin legitimation ansvarar över att omvårdnadsarbetet utförs i 

enlighet med evidensbaserad omvårdnad syftar studien till att sammanställa befintlig 

forskning som beskriver upplevelser av musikens påverkan på personer med demenssjukdom 

i en omvårdnadskontext. 
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2. Bakgrund 

2.1 Demenssjukdom  

Ordet demens är ett samlingsnamn på olika sjukdomar och diagnoser som påverkar och 

skadar hjärnan. De vanligaste symtomen vid demens är försämrat minne, 

beteendeförändringar och en nedsatt förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. 

Demenssjukdom drabbar främst äldre individer men är inte något som räknas till normalt 

åldrande (World Health Organization, 2019). Demenssjukdomar kan delas in i tre 

huvudgrupper; primärdegenerativa sjukdomar, vilka innefattar Alzheimers, frontotemporal 

demens samt lewykroppsdemens, vid dessa diagnoser så kommer symtomen gradvis. 

Vaskulära demenssjukdomar är demens till följ av blödningar eller blodproppar som orsakat 

ischemi i hjärnan, till skillnad från primärdegenerativ demens så kommer symptomen 

plötsligt. Sekundära tillstånd, är demens som framkallas som en följd till andra sjukdomar, 

alkoholmissbruk eller exponering från skadliga substanser (Svenskt Demenscentrum, 

2016). Demens kan dock vara en svår sjukdom att exakt diagnostisera och det förekommer att 

en individ har mer än en form av demens, detta kallas då blanddemens. Den vanligast typen 

av blanddemens är kombinationen av Alzheimers och vaskulär demens (Ferencz & Gerritsen, 

2015). 

För att beskriva var i demenssjukdomen individen befinner sig brukar förloppet delas in i tre 

faser. Den första fasen är mild demens, vilket är en inledande fas och symtomen är inte lika 

påtagliga som senare i sjukdomen. I den här fasen börjar individen ofta få svårt att föra en 

konversation, på grund utav svårigheter att hitta ord eller att upprepa sig. Den andra fasen är 

medelsvår demens, symtombilden ökar och individen får tilltagande 

kommunikationsproblem. Detta märks genom förmågan att uttrycka komplicerade meningar 

försämras, svårigheter att hitta substantiv och istället uttrycka sig i beskrivande meningar om 

objektet. I den medelsvåra fasen börjar även den demenssjuke få svårt att orientera sig i sin 

omgivning. I den tredje och sista fasen som är svår demens har den demenssjuke omfattande 

språksvårigheter, som att uttrycka sina önskemål och behov. Då den språkliga 

kommunikationen är märkbart påverkad vid den tredje fasen av demens har det visat sig att 

den icke verbala kommunikationen spelar en större roll (Basun, Skog, Wahlund & Wijk, 

2013). 
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Icke verbal kommunikation definieras enligt Skog (2016) som alternativt sätt till språklig 

kommunikation för att uttrycka sig. Till exempel via ögonkontakt och beröring som kan 

innebära en form av bekräftelse och samhörighet, gester och mimik för att förtydliga något 

sägs, tycks eller känns. 

En vanlig förekommande term vid demenssjukdomar är BPSD, beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demens, vilket är en sammanställning av vanligt förekommande 

symtom hos personer med demens. Detta är symptom som kan vara svåra för vårdarna att 

bemöta och veta hur de skall hantera, ofta kan de förvärras i brist på kunskap samt 

bristfällighet i kommunikation (Basun, et al., 2013). Symtomen vid bettendemässiga och 

psykiska symtom delas in i kategorierna affektiva symtom, psykossymtom, hyperaktivitet och 

apati (Läkemedelsverket, 2008). Symptom som beskrivs som främst förekommande är apati, 

depression, minskad aptit, aggression, irritation, ångest, motoriska symptom, sömnproblem, 

hämningslöshet, vanföreställningar, hallucinationer samt upprymdhet (Fauth & Gibbons, 

2013; Läkemedelsverket, 2008). 

2.2 Omvårdnad vid demenssjukdom 

Omvårdnad är den specifika kompetens som den legitimerade sjuksköterskan har, i ämnet 

omvårdnad ingår både det patientnära arbetet som grundas i det humanistiska 

förhållningsättet, men också det vetenskapliga kunskapsområdet. Det ligger i den 

legitimerade sjuksköterskans ansvarsområde att ta eget ansvar för att den omvårdnad som 

bedrivs sker utifrån ett evidensbaserat förhållningsätt där människan respekteras och visas 

hänsyn. Omvårdnaden skall inriktas på patientens grundläggande upplevelser och behov 

vilket inkluderar kulturella, andliga, fysiska och psykosociala faktorer. Den legitimerade 

sjuksköterskan skall ha ett helhetsperspektiv vilket även innefattar komplexa problem så som 

kommunikation, psykosociala faktorer, aktiviteter, kognition med mera. Skulle 

kompletterande kompetens krävas för att en fullgod omvårdnad skall kunna utföras så har den 

legitimerade sjuksköterskan ansvar för att medarbetare konsulteras och att samverkan i team 

utförs (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Många vårdare uppger att de kan känna en svårighet vid omvårdnaden av personer med 

demenssjukdom som uppvisar symptom som kan vara svåra att bemöta, som till exempel 

aggression. Det är därför av vikt att försöka arbeta förebyggande och lära sig vad som kan 

trigga till aggressivt beteende, det skulle kunna vara en känsla av frustration, över eller 
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understimulering, en miljö som känns instängd eller att det finns för mycket liv och rörelse 

runtomkring. Aggression kan uttrycka sig på flera sätt, det kan manifestera sig fysiskt med 

sparkar, nyp och slag eller verbal aggression som hot, anklagelser, skrik och fula ord. Dessa 

uttryck av aggression påverkar även de som vårdar som ofta upplever rädsla och osäkerhet 

samt får negativa känslor kring sitt arbete, sin självkänsla och även om demenssjuka (Holst & 

Skär, 2017).  

 

Behandling vid demenssjukdomar inriktar sig främst på att behandla beteendemässiga och 

psykiska symptom, till exempel symtom som oro, ångest eller aggressivitet (Socialstyrelsen, 

2017b). Läkemedelsverket (2008) lyfter att den farmakologiska behandlingen som idag 

erbjuds grundas främst i klinisk erfarenhet och inte i en stark evidens då det finns få studier 

som visar den verkliga effekten de använda läkemedlen har på personer med 

demenssjukdom. Till exempel har flera antipsykotiska läkemedel visat ha biverkningar som 

minskad motorisk och kognitiv förmåga, och vid studier med placebo har den positiva 

effekterna endast varit mätbar för de personer som lider av grav demens, de som haft en 

mildare form har knappt visat några mätbara resultat. Enligt Socialstyrelsens (2017b) 

nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom föreslås att farmakologiska 

behandlingar skall sättas in först efter noga utredning till bakomliggande orsaker till 

symptomen och att individanpassade insatser och omvårdnadsåtgärder har testats och utretts. 

Det är av stor vikt att insättning av läkemedel sker efter noga övervägande mellan nyttan och 

risken de har för individen. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2014a) så innebär det att en 

god omvårdnad sker när man ser till individen och garanterar att säker vård utförs utifrån den 

situation och de behov som föreligger.  

 

Då det idag inte finns något botemedel mot demenssjukdom ligger ett stort fokus på 

omvårdnaden som den mest verksamma åtgärden, därför ligger tyngden på att hälso- och 

sjukvården skall underlätta vardagen för individen och bidra till att upprätthålla en så god 

livskvalité som möjligt i alla olika stadier av sjukdomen. Övergripande vid demenssjukdom 

är att omvårdnad ges från ett personcentrerat förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2017b).   

Personcentrerad omvårdnad för personer med demenssjukdom har som syfte att bibehålla 

individens funktioner, att hen skall få leva i en stimulerande och trygg miljö som ger 

möjlighet att ha goda sociala relationer även vid svår sjukdom. Målet med en god omvårdnad 

är att individen skall känna en hög livskvalité och få en stärkt självkänsla. Vid omvårdnad av 

personer med demenssjukdom gäller det att arbeta med både hjärta och hjärna, det krävs 
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erfarenhet och empati men också kreativitet för att hitta nya lösningar på utmaningar samt att 

ha ett problemlösande förhållningssätt där möjligheterna ses istället för problemen (Skog, 

2012). 

 

2.3 Musik i en omvårdnadskontext 

Ordet musik definieras enligt Nationalencyklopedin (u.å) som en mängd toner, konstnärligt 

utformat, ofta i olika klang och höjd ordnat efter harmoniska, melodiska och rytmiska lagar.  

Enligt Britannica Academic (2012) är musik konst som kombinerar sång och/eller 

instrumentella ljud för sin skönhet eller sitt emotionella uttryck. Musik är något som är skapat 

av människor, något som är gjort av ljud och skapat ur en kontext, två faktorer som har 

presenterats i musik oavsett stil eller plats och genom hela människans historia. Musik är en 

konstform som genomsyrar alla samhällen i världen även om den uttrycker sig på olika sätt, 

genom historien har musik använts för sin förmåga att reflektera och påverka känslor. Idag 

har musik implementerats i flera verksamheter som reklam, psykoterapi och äldrevård just för 

sin förmåga att påverka det mänskliga beteendet.  

 

Icke farmakologiska behandlingar blir allt vanligare vid demenssjukdomar (Kratz, 2017). 

Musik som icke farmakologisk behandling har visat sig ha en positiv effekt på de 

beteendemässiga och psykiska symtomen vid demens (Oliveira et al., 2015). I Sverige 

används musikterapi idag som en icke farmakologisk åtgärd på vissa ställen inom 

äldreomsorgen, som ett tillvägagångsätt för att förbättra hälsa och välbefinnande. 

Musikterapin används i syfte att ge personen en möjlighet att enklare kunna uttrycka sig och 

skapa samhörighet (Sundbybergs Kommun, 2019). Oliveira et al. (2015) uppger att lyssna på 

bekant musik har visat minska oro, och att sjunga i grupp har visats att dessutom minska 

aggressivitet. Irish, et al. (2006) beskriver att behaglig och stimulerande bakgrundsmusik har 

visats ha en tillfälligt ångestdämpande effekt och att det bidragit till en ökad kognitiv 

förmåga, det har även visats att öka förmågan att minnas saker som annars är glömda. Men 

för att uppnå bästa resultat av icke farmakologiska behandlingarna bör de implementeras i 

den vardagliga omvårdnaden (Kratz, 2017). Dock upplever många sjuksköterskor att de har 

otillräcklig kunskap om musikens användningsområde och effekt samt hur det kan användas i 

en omvårdnadskontext (Sung, Lee, Chang & Smith, 2011). 
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2.4 Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad valdes som referensram till studien då det är en central roll i 

omvårdnaden för personer med demenssjukdom, där omvårdnaden ofta behöver 

individanpassas för att möta alla individuella symptom och behov som sjukdomen medför. 

Personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser, sjuksköterskan 

har därför en viktig roll som själva kärnan i den personcentrerade omvårdnaden. För att en 

god personcentrerad omvårdnad ska kunna utföras behöver sjuksköterskan ha ett 

personcentrerat förhållningssätt där patientens egna upplevelser är i fokus, för att hitta rätt 

behandling och omvårdnadsåtgärd (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). I 

kompetensbeskrivningen för en legitimerad sjuksköterska redogörs det för vad en 

sjuksköterska förväntas kunna inom personcentrerad vård. Sjuksköterskan ska kunna värna 

om personens individuella behov, för att tillsammans med denne utforma omvårdnaden och 

skapa de förutsättningar som krävs för att främja hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Enligt Edvardsson (2010) kännetecknas personcentrerad omvårdnad av att se till personen 

bakom sjukdomen för att kunna erbjuda bästa möjliga omvårdnad. En liknande definition av 

personcentrerad omvårdnad görs av Ekman et al. (2011) som framhåller vikten av att se till 

den individuella personens förutsättningar, exempelvis hur dennes bakgrund, sociala situation 

eller styrkor och svagheter ser ut. Personcentrerad vård definieras av Brooker (2004) i att 

värdesätta personer med demens och inte bara se diagnosen eller dess symptom och utifrån 

detta föreställa sig världen utifrån personen med demens perspektiv och kunna bemöta 

individen på dess egna nivå. Vikten av ett socialt samspel framkommer också som en central 

roll i det personcentrerade förhållningsättet där personen med demens får vara delaktig och 

inkluderad vilket stärker individens känsla av tillhörighet. 

Edvardson (2010) lyfter fram att personer med demenssjukdom har svårt med minnet, vilket 

skapar problem med upplevelsen av identitet. Genom att vårdpersonal arbetar personcentrerat 

kan därför den här känslan minska hos personen med demens. Kim och Park (2017) lyfter att 

en personcentrerad vård av personer med demens i majoriteten av fall minskar symptom som 

neuropsykiatriska, irritation, depression samt att det ökade deras livskvalité. I socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för demensvård betonas det att personcentrerad omvårdnad har en central 

roll i vårdandet av person med demenssjukdom. Den personcentrerade omvårdnaden syftar 
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till att sätta den demenssjuke i centrum samt att ha förståelse för de individuella svårigheter 

och problem som kan uppstå som följd till sjukdomen (Socialstyrelsen, 2017b).  

Det är viktigt att vid omvårdnad av personer med demenssjukdom behålla en medmänsklig 

relation med fokus på individen och att inte fokuserar på sjukdomen, det är viktigt att bemöta 

den demenssjuke som en egen individ med egna tankar och känslor, att sträva efter förståelse 

för deras situation och se saker ur hens perspektiv. Att möta individen på ett respektfullt sätt 

och i den mån det går inkluderar denne i sociala nätverk, att få bestämma kring sin egna vård 

och värnar om rätten till självbestämmande (Socialstyrelsen, 2017b). 

2.5 Problemformulering  

Enligt världshälsoorganisationen kommer antalet människor som lever med demens öka för 

varje år och demenssjukdomar räknas idag som en av Sveriges folksjukdomar. En svårighet i 

omvårdnaden i dagens demensvård är att bemöta de kognitiva samt beteendemässiga och 

psykologiska symptom som personer med demenssjukdom ofta uppvisar. Dessa symtom kan 

yttra sig som bland annat aggressivitet, nedstämdhet, minnessvårigheter och 

kommunikationsproblem. De farmakologiska läkemedlen som finns tillgängliga för att dämpa 

dessa symptom medför ofta biverkningar, som exempelvis minskad motorisk- och 

kognitivförmåga. Därför är rekommendationerna att omvårdnad skall vara den initiala 

åtgärden vid demenssjukdom och icke farmakologiska sätt att bemöta dess symptom behöver 

arbetas fram. Ett icke farmakologiskt tillvägagångssätt är användandet av musik, som visats 

kunna påverka personer med demens på en beteendemässig och psykologisk nivå men där 

sammanställningar om hur musiken upplevs påverka dessa personer saknas. Därför finns ett 

behov av att sammanställa forskning och beskriva musikens upplevda påverkan på personer 

med demenssjukdom. 

3. Syfte 

Studiens syfte är att beskriva upplevelser av musikens påverkan på personer med 

demenssjukdom i en omvårdnadskontext.  

4. Metod 

För att besvara studiens syfte valdes en litteraturöversikt baserad på kvalitativa vetenskapliga 

artiklar som metod, utformad efter ett flödesschema i nio steg av Polit och Beck (2017) som 
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beskriver processen av en litteraturöversikt (Se figur 1). Kvalitativ design är enligt Polit och 

Beck (2017) underbyggt av att ta del av den mänskliga uppfattningen och dennes förmåga att 

utforma och skapa sin egen tolkning och vilar på iden att sanningen är en sammanställning av 

flera verkligheter. En induktiv ansats valdes till studien där delar av artiklar valts ut och 

sammanfattats i en ny helhet. Polit och Beck (2017) beskriver induktiv ansats som ett 

tillvägagångssätt där information samlas in för att kunna utveckla en beskrivning vilken 

bidrar till att belysa det observerade fenomenet. 

 

Figur 1 – Polit och Becks flödesschema i nio steg  

4.1 Urval 

Enligt Polit och Becks (2017) flödesschemas första steg formulerades en problemformulering 

vilken ledde fram till att studiens syfte utformades. Enligt steg två i flödesschemat så 

utformades en sökstrategi för att besvara studiens syfte genom att inklusions- och 

exklusionskriterierna fastställdes, bärande begrepp identifierades och lämpliga databaser 

valdes ut. Inklusionskriterierna för studien var artiklar som berörde personer med 

demenssjukdom, artiklar som var peer reviewed, kvalitativa artiklar och artiklar skrivna på 

engelska. Exklusionskriterierna var artiklar som berörde annan kognitiv nedsättning och 

artiklar skrivna innan 2009. De bärande begrepp som valdes ut till studien var demens, musik 

och omvårdnad. Dessa ihop med dess synonymer användes sedan för att forma tre 

blocksökningar (Se figur 2).  

 

 

Figur 2 – De tre blocksökningarna 
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4.2 Datainsamling  

Det tredje steget enligt Polit och Becks (2017) flödesschema är att genomföra en 

databassökning. För att genomföra databassökningen valdes CINAHL och Pubmed som 

databaser, vilket Polit och Beck (2017) beskriver som lämpliga databaser för forskning inom 

omvårdnad. I dessa databaser går det att genomföra en sökning med hjälp av olika ämnesord 

eller i fritext. Vid en ämnesordssökning används ett sökord som är kopplat till relaterade 

begrepp, i CINAHL kallas dessa ämnesord för “CINAHL Headings” och i Pubmed för 

“MeSH termer”. Lämpligt ämnesord i CINAHL för block 3 (se figur 2) fanns inte i 

databasen, utan söktes då som fritextord. Både ämnesordssökningen i CINHAL och Pubmed 

kompletterades med varsin fritextsökning (se bilaga 1) för att få med de artiklar som inte 

indexerats under ämnesord i databaserna. I fritextsökningen användes trunkering tillsammans 

med sökordet musik. Trunkering innebär enligt Polit och Beck (2017) att en sökterm 

expanderas för att inkludera alla former av ändelser. Vilket i CINHAL och Pubmed 

sökningen markeras med asterisk, *. 

 

Förutom att söka utifrån ämnesord och fritext användes booleska söktermerna AND och OR 

för att utvidga eller avgränsa sökningarna vilket Polit och Beck (2017) rekommenderar. 

Sökningarna i databaserna CINHAL och Pubmed genomfördes med de tre blocksökningarna 

(se figur 2) dessa söktes tillsammans med den booleska termen AND för att alla tre bärande 

begrepp skulle ingå i sökresultatet. I respektive block söktes det efter de bärande begreppen 

och dess synonymer med hjälp utav den booleska söktermen OR mellan, för att inte bara få 

med en benämning av begreppet utan även de synonymer som inkluderas.  

 

Resultatet av databassökningen resulterade i 245 artiklar, 60 artiklar från CINHAL och 192 

artiklar från Pubmed, varav 7 artiklar återfanns som dubbletter i sökningarna. Resultatet av 

databassökningen dokumenterades och redovisas i bilaga 1. Det fjärde steget i Polit och 

Becks (2017) flödesschema innebär att de artiklar som framkommer i databassökningen ska 

läsas på titel och abstrakt nivå för att kunna gallra bort irrelevanta artiklar. 245 artiklar lästes 

på titel och abstrakt nivå, artiklar som inte svarade på studiens syfte eller inte uppfyllde 

studiens inklusions- och exklusionskriterium gallrades bort (se figur 3). För att inte missa 

relevant data valdes artiklar med otydliga abstrakt eller där metoden inte förtydligades också 

ut och gick vidare till steg fem. Efter att ha lästs artiklarna på titel och abstrakt nivå gick 

totalt 29 artiklar vidare (se figur 3).  
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Figur 3 – Arbetsprocess för inkluderade och exkluderade artiklar 

 

Enligt det femte steget i Polit och Becks (2017) flödesschema ska de artiklar som gått vidare 

från steg fyra läsas i fulltext. Tjugonio artiklar lästes i fulltext, arton av dessa gallrades bort 

vid fulltextläsning på grund av att de inte svarade på studies syftet eller inte uppfyllde 

inklusions- och exklusionskriterierna, vilket inte framgick på titel eller abstrakt nivå. Även 

artiklar som var av mixad metod gallrades bort då de inte tydligt nog presenterade den 

kvalitativa resultatdelen. 

4.3 Dataanalys  

Det sjätte steget i Polit och Becks (2017) flödesschema är att sammanställa de kvarvarande 

artiklarna, vilket utfördes med hjälp av en matris (se bilaga 3). Något som Polit och Beck 

(2017) rekommenderar eftersom en matris hjälper till när viktig information samlas in om 

varje studie. Vilket även ger en lättöverskådlig blick över materialet och kan hjälpa till i flera 

utav stegen i det rekommenderade flödesschemat, samt att det direkt stödjer en tematisk 

analys av det insamlade materialet. Vad en matris ska innehålla menar Polit och Beck (2017) 

beror på vilken typ av studie som utförs, men relevanta delar som lyfts fram att de bör ingå i 

matrisen är metod och huvudfynd. Ett övervägande av vad som skulle vara relevant och 

nödvändig information att ha med i matrisen för att upprätthålla en transparens av materialet 
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gjordes. De rubriker som framkom uppfylla detta var: Artiklarnas titel, författare, land, år, 

syfte, population, metod, huvudfynd, kvalité och tema valdes. 

Det sjunde steget i Polit och Becks (2017) flödesschema innebär att utföra en 

kvalitetsgranskning på vardera av de kvarvarande artiklarna. De elva artiklarna som förts in i 

matrisen kvalitetsgranskades enligt ett granskningsprotokoll utformat av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) (se bilaga 2). För att kunna bedöma artiklarnas kvalitet applicerades ett 

poängsystem till granskningsprotokollet, där varje ”ja” svar gav ett poäng och varje ”nej” 

svar gav 0 poäng. Artiklarna graderades i hög kvalité 10-11 poäng, medel kvalité 9-10 poäng 

och låg kvalité var 8 poäng eller längre (se bilaga 2). Kvalitetsgranskningen resulterade i tre 

artiklar som höll hög kvalité och fyra artiklar av medel kvalité, dessa inkluderades i 

litteraturöversiktens resultat. Fyra artiklar höll låg kvalitet och bedömdes därför inte lämpliga 

att inkluderas (se figur 3). 

Det åttonde steget i Polit och Becks (2017) flödesschema innebär att analysera och hitta 

teman i de artiklarna som gått igenom kvalitetsgranskningen. Detta utfördes genom att 

artiklarna först lästes individuellt för att utan påverkan av varandra hitta de delar som svarade 

på studiens syfte. De huvudfynd som svarade på syftet färgkodades och markerades för att 

sedan gemensamt diskuteras, de gemensamma huvudfynden sammanfogades och 

sammanfattades i matrisen. Utifrån huvudfynden utskildes likheter och skillnader vilka 

resulterade i tre teman. Polit och Beck (2017) förklarar att analys av artiklar utgår 

huvudsakligen från att upptäcka likheter och skillnader i artiklars huvudfynd och 

sammanfoga dessa till teman, flera teman kan förekomma i samma artikel. Genom att 

dokumentera teman i matrisen underlättar det när man går tillbaka till materialet för att skriva 

studiens resultat (se bilaga 3). Det nionde och sista steget i Polit och Becks (2017) 

flödesschema är att sammanställa ett resultat. Studiens resultat sammanställdes med 

utgångspunkt av de teman som framkommit utifrån huvudfynden i artiklarna. Huvudfynden 

kopplade till vardera teman sammanställdes sedan och redovisades i resultatet. 

4.4 Forskningsetiskt övervägande   

Forskare som genomför studier som involverar människor behöver ta ställning till 

forskningsetiska övervägande för att säkerställa deltagarnas rättigheter (Polit & Beck, 2017). 

Litteraturstudien använder sig av redan befintlig forskning för att sammanställa sitt resultat, 

och även då behövs ett etiskt ställningstagande tas i beaktning. Polit och Beck (2017) 

rekommenderar att enskilda studier som inkluderas i en litteraturöversikt bör innehålla ett 
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etiskt ställningstagande. De understryker dessutom att det etiska ställningstagandet inte alltid 

redovisas tydligt, detta kan vara på grund av att det råder platsbegränsning i många studier. 

Polit och Beck (2017) menar vidare att forskare bör reflektera över vilka personerna är som 

ingår i studierna och om deltagarna tillhör en särskild utsatt samhällsgrupp.  

Litteraturstudien tar del av forskning som på något sätt inkluderar personer med 

demenssjukdom. Enligt Skog (2012) har personer med demenssjukdom ofta svårt att 

kommunicera och uttrycka sina åsikter eller egna vilja. Detta kan ge upphov till etiska 

dilemman i omvårdnadssituationer där personer med demenssjukdom inte kan ge uttryck för 

sin vilja vid exempelvis olika val (Skog, 2012). Detta kan medföra en risk att personerna med 

demens inte till fullo förstår eller kan kommunicera vad de själva vill och att det därför fattas 

beslut åt dem som inte är i enlighet med deras egna vilja. Enligt Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska forskning som berör människor ske 

frivilligt, i undantagsfall kan forskning ske utan samtycke då forskningen förväntas vara till 

nytta för deltagaren eller till någon annan som lider av liknande sjukdom.   

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna togs hänsyn till ovanstående information. Kontroll 

utfördes i de fall det var relevant, hur personerna med demenssjukdom själva hade givit sitt 

medgivande till att delta i studien, eller om någon hade svarat i deras ställe. Då studien antas 

komma till nytta för personer med demenssjukdom genom att sjuksköterskor och 

vårdpersonal får ta del utav forskning om ett icke farmakologiskt tillvägagångsätt som kan 

minska besvärliga symptom vid demens. Nyttan anses därför överväga eventuella risker som 

kan förekomma i de utvalda studierna där personer med demens inte uttryckligen givit sitt 

samtycke att delta i studien, detta då ingens identitet eller information som kan koppas till 

personen röjs. Det är enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014b) upp till sjuksköterskan 

som tar del utav studiens resultat att se till att det följer de etiska riktlinjer som ligger till 

grund för yrkesutövandet. Det ligger i sjuksköterskans ansvarsområde att följa ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor som säger att omvårdnad skall genomföras med respekt och hänsyn 

till människors egna värderingar.  

5. Resultat 

Resultatet bygger på 7 vetenskapliga artiklar av kvalitativ design. Musik har upplevts påverka 

personer med demens både fysiskt och psykiskt. Det har uppkommit att personer med demens 

fått ett ökat socialt samspel med musiken som influens för samtalsämnen och minnen. Samt 
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att musiken kunnat öka den kommunikativa förmågan. Musiken har även upplevts kunna öka 

personer med demens motoriska förmåga, till exempel att de mer självständigt kan utföra 

fysiska moment. Dessutom har musiken visats påverka sinnesstämningen hos personer med 

demenssjukdom både till det positiva och det negativa. Utifrån detta har tre teman 

utformades, upplevelsen av socialt samspel, upplevelsen av motorisk påverkan och 

upplevelsen av förändrad sinnesstämning. 

5.1 Upplevelsen av förändrat socialt samspel 

Studier visar att musik upplevs påverka det sociala samspelet hos personer med demens 

(Dassa & Amir, 2014; Marmstål Hammar, Emami, Engström & Götell, 2010, 2011; 

McDermott, Orrell & Ridder, 2014; Shibazaki & Marshall, 2015; Unadkat, Camic, & Vella-

Burrows, 2016).  

 

Unadkat et al. (2016) beskriver att musiken upplevs påverka känslan av samhörighet positivt 

då linjerna mellan personen med demens och den utan demenssjukdom suddas ut. Detta tack 

vare att det är en aktivitet som dels kan göras tillsammans men som också kan utföras oavsett 

musikalisk talang. Marmstål Hammar et al. (2011) och McDermott et al. (2014) beskriver att 

musik har ökat interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare och att ett starkare band 

mellan parterna har tack vare detta utvecklats. 

 

Shibazaki och Marshall (2015) observerar att den positiva påverkan musiken har upplevs 

yttra sig i både verbala och icke verbala gensvar hos personer med demens. De icke verbala 

gensvaren yttras till exempel genom att personen med demens nynnar med till musiken, visar 

på ökad ögonkontakt eller med leenden. Dessa gensvar påvisas vid både generell 

populärmusik och vid musik som härstammar från personernas tidigare levnadsår. Dassa och 

Amir (2014) lät personer med demens lyssna på, för deltagarna, välbekant musik och kom 

fram till att musiken upplevdes påverka deras minne och tack vare detta ökade den 

kommunikativ förmågan och öppnade upp till samtalsämnen. 

 

Den ökade kommunikativa förmågan har även observerats i två studier av Marmstål Hammar 

et al. (2010, 2011) där de studerat hur personer med demens upplevts påverkas av att 

vårdgivaren sjunger under omvårdnadsarbetet. Personerna med demens har kunnat uttrycka 

sig mer adekvat och kunna svara i hela meningar istället för endast med enstaka ord.  
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Musiken har även upplevts att i de flesta fall minska personerna med demens ovilja att 

samarbeta och de har blivit mer följsamma vid omvårdnadsåtgärder. De har också visats 

påverkas genom att de uttryckt ett lugn istället för att göra motstånd, vilket tillhört ett vanligt 

beteende under omvårdnadsåtgärder som att borsta tänder och att klä sig. Istället lutade sig 

tillbaka och lät medgörligt vårdgivarna ta hand om dom. Vissa personer med demens har 

även upplevts få en ökad självständighet och bli mer medvetna då de börjat ta egna initiativ 

till att själva utföra eller uttrycka egna önskemål kring omvårdnadsarbetet (Marmstål 

Hammar et al., 2010). Dock fanns det även några få personer som uttryckt motstånd även fast 

vårdgivaren sjöng. Dock så i ett fall ur en studie där en person med demenssjukdom uppvisar 

aggressivitet när hen skulle kläs och tvättas, så upplevde vårdaren att i detta fallet kunde 

samspelet mellan parterna öka genom att kombinera sång med verbala instruktioner 

(Marmstål Hammar et al., 2011). 

Shibazaki och Marshall (2015) utförde en stor studie i två olika länder där personer med 

demens fick delta på arrangerade musikkonserter för att visa vilken påverkan musiken hade 

på dem. Även i litteraturstudien upplevdes det att musiken påverkade det kommunikativa och 

sociala samspelet genom att det efter konserterna upplevdes öka deltagarnas benägenhet att ta 

egna initiativ till att integrera och samtala både med anhöriga, vårdgivare och andra boende. 

5.2 Upplevelsen av motorisk påverkan  

Musik har i studier upplevts påverka den motoriska förmågan hos personer med demens 

(Marmstål Hammar et al., 2010; Shibazaki & Marshall, 2015; Tuckett, Hodgkinson, 

Rouillon, Balil‐Lozoya, & Parker, 2014).  

Musik har upplevts kunna påverka personer med demenssjukdoms motoriska förmåga vilket 

yttrat sig genom att de uppvisat mer självsäkra rörelser både i gång och vid fysiskt 

ansträngande aktiviteter som att resa sig upp och stå. Det har även yttrat sig i en ökad 

aktivitet hos personerna med demenssjukdom att självständigt hjälpa till vid 

omvårdnadsarbetet som att klä och tvätta sig (Marmstål Hammar et al., 2010).  

I studien av Shibazaki och Marshall (2015) där personer med demens observerades på en 

konsert, hade några av deltagarna grava motoriska nedsättningar, dessa personerna visade 

ofta i vanliga fall dessutom upp aggressivitet och ovilja till att träna. Men upplevdes att under 

konserten frivilligt kunna röra sig till rytmen av musiken och på sätt få den fysiska aktiviteten 
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de behövde. Tuckett et al. (2014) beskriver också hur personer med demens som annars inte 

deltar i träning visades att vid musiklyssning komma upp och få igång motoriken genom att 

dansa.  

5.3 Upplevelsen av förändrad sinnesstämning   

Studier har visat att musik upplevs ha en påverkan på personer med demenssjukdoms 

sinnesstämning och som i majoriteten av studierna är av positiv karaktär (Marmstål Hammar, 

et al., 2010, 2011; McDermott, Orrell & Ridder, 2014; Shibazaki & Marshall, 2015; Tuckett, 

Hodgkinson, Rouillon, Balil‐Lozoya, & Parker, 2014).  

Tuckett et al. (2014) beskriver att musiken upplevs ha en individuell påverkan på humöret 

hos personer med demens, men att påverkan inte bara yttrat sig positivt, exempel på detta är i 

studien av McDermott et al. (2014) och Shibazaki och Marshall (2015). McDermott et al. 

(2014) beskriver hur en kvinna med demens lyssnar på en låt och blir upprörd och ledsen då 

hon påmindes om sin ungdom och att hon inte längre är ung. Shibazaki och Marshall (2015) 

beskriver hur några få personer med demens, som i vanliga fall uppvisar aggressivt beteende, 

upplevdes påverkas av musiken genom att uttrycka sig ännu mer aggressivt.  

Shibazaki och Marshall (2015) beskriver dock också att för de flesta av deltagarna i studien 

har musiken upplevts ha förmågan att påverka personer med demens positivt genom att 

minska oroliga beteenden. Deras studie har visat att när musik spelas så uppvisar personerna 

med demens ett större lugn och ett positivare humör. Till exempel så istället för att banka, 

skrika och vilja lämna platsen, som annars är beteenden som normalt uppvisas, sitter de still, 

sjunger och klappar med till musiken. 

Även Marmstål Hammar et al. (2011) beskriver att musiken påverkar personen med 

demenssjukdom då de upplevs mer avslappnade och gladare när musik i form utav sång 

under omvårdnadsarbetet genomförs. Personerna beskrivs som mer tillfreds, närvarande och 

fokuserade på omvårdnadsåtgärderna som utförs. Glädje uttrycktes i skratt och i att 

personerna sjöng med till vårdarnas sång. McDermott et al. (2014) beskriver att musiken har 

en positiv påverkan på personer med demens sinnesstämning genom att minska depression, 

personerna får ett positivare humör och musiken upplevs öka deras förmåga att vara 

närvarande.  
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6. Diskussion  

6.1 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva musikens upplevda påverkan på personer med 

demenssjukdom. Det utformades tre teman som sammanfattar den upplevda påverkan 

musiken har på personer med demenssjukdom, teman som framkom var; upplevelsen av 

förändrat socialt samspel, upplevelsen av motorisk påverkan och upplevelsen av förändrad 

sinnesstämning. Resultatet visar på att musik till största del upplevdes ha en positiv påverkan 

på personer med demens, men att det i enstaka fall även kan ha en negativ effekt. 

Upplevelsen av förändrat socialt samspel 

I litteraturstudiens resultat framkommer det att musiken upplevdes främja det sociala 

samspelet hos personer med demens. Det beskrivs att musiken upplevs påverka den 

kommunikativa förmågan positivt då personerna med demens kan yttra sig mer, både verbalt 

och icke verbalt, vilket även Buller et al. (2019) stödjer med sin studie på 79 deltagare där en 

ökning av verbalförmåga visades med 31% och den icke verbala förmågan ökade med 55%. 

Travers et als. (2016) styrker detta ytterligare i sin litteraturöversikt då de har sett en markant 

förbättring på personer med demens sociala förmåga under musikterapi. Även en ökad nivå 

av interaktion hos personer med demens under musiklyssnande har kunnat mätas vilket även 

litteraturstudiens resultat framkommer till då interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare 

upplevdes öka. Detta visar därför att musik skulle kunna användas som en åtgärd för att 

vårdpersonalen lättare ska kunna interagera med personer med demenssjukdom som i vanliga 

fall uppvisar svårigheter i att kommunicera och uttrycka sig. En ökad kommunikation lyfter 

även individen och möjliggör att främja ett mer personcentrerat arbete och en omvårdnad 

som med mindre tolkning kan utföras med hänsyn och respekt för individens vilja, som i 

bakgrunden tidigare lyfts, följer grundprinciperna för den legitimerade sjuksköterskan.  

Litteraturstudiens resultat kommer även fram till att musiken upplevs kunna öka minnet hos 

personer med demens och att det öppnade upp för samtalsämnen. En systematisk översikt av 

Moreira, Justi och Moreira (2018) har det beskrivits att musik för stunden påverkar både 

arbetsminnet och minne kopplat till personens uppväxt och identitet. Något som även 

Särkämö et al. (2014) kommit fram till via mätningar i sin studie. Att musiken upplevs kunna 

påverka minnet hos personer med demens skulle kunna möjliggöra för dem att få en ökad 
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social livskvalité samt att det öppnar upp till att på en djupare nivå lära känna personen 

bakom sjukdomen. Att det även framkommer att arbetsminnet kan påverkas positivt av musik 

så skulle det kunna gynna både vårdpersonal och anhöriga att få mer kvalitativa samtal med 

ett ökat fokus och följsamhet. Som tidigare i studien lyfts så spelar det sociala samspelet en 

central roll i att kunna ha ett personcentrerat förhållningsätt.  

Det sociala samspelet uppvisas även i direkta omvårdnadskontexter där litteraturstudiens 

resultat beskriver hur personer med demens upplevs bli mer samarbetsvilliga i 

omvårdnadsåtgärder och hur de upplevs ta mer egna initiativ till att självständigt utföra 

uppgifter. Buller et al. (2019) visar i sina mätningar att 26% av totalt 79 deltagare visade på 

en ökad samarbetsvilja. Det har dock inte framkommit mycket mer forskning än så i detta 

området vilket gör att det blir svårt att generalisera och dra en konkret slutsats om detta är 

något som musiken påverkar på de flesta eller om det finns andra faktorer som har påverkat 

detta.  

Upplevelsen av motorisk påverkan 

Litteraturstudiens resultat visar på att musiken upplevs påverka personer med demens 

motoriska förmåga. Det har framkommit att musiken upplevs öka personer med demens 

förmåga att självständigt och mer självsäkert utföra fysiska åtgärder som att gå, resa sig eller 

lyfta armarna vid påklädning. Detta styrks av statens beredning för medicinsk utvärdering 

som i en sammanställning konstaterade att musik i en omvårdnadskontext påverkade 

personen med demens, genom att de blev mer engagerade och kapabla att klara av olika 

uppgifter som de annars hade svårt att utföra (Wallskär, 2007). Detta skulle därför i en 

omvårdnadskontext kunna förenkla arbetet för vårdgivarna så att omvårdnadsarbetet kan 

utföras på ett mer följsamt sätt med mindre risker för både skador och tvång.  

I litteraturstudiens resultat framkommer att några personer med demens, som ofta uppvisade 

aggressivitet och motvilja till att träna, upplevdes att frivilligt röra sig till rytmen av musiken. 

Att musik påverkar personer med demens deltagande i fysiska aktiviteter styrks av Johnson, 

Deatrick och Oriels (2012), där de framkom att i samband med fysisk aktivitet ökade 

musiken deltagandet i aktiviteterna bland personer med demens, i en jämförelse med en 

kontrollgrupp som inte använde sig av musik under aktiviteterna. Detta skulle innebära att 

musik skulle kunna användas som ett tillvägagångsätt för att öka den fysiska aktiviteten hos 

personer med demens, vilket är ett viktigt omvårdnadsområde för alla individer där 
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Folkhälsomyndigheten (2019) avråder till långvarigt stillasittande oavsett ålder eller 

funktionsnedsättning.  

Upplevelsen av förändrad sinnesstämning   

I litteraturstudiens resultat framkommer det att musiken upplevs påverka sinnesstämningen 

hos personer med demenssjukdom. Det tydliggjordes i resultatet att musik hade en upplevd 

bidragande påverkan att förbättra personer med demenssjukdoms sinnesstämning. Detta 

styrks av statens beredning för medicinsk utvärdering där musikens påverkan framhålls ge en 

positiv upplevelse för personer med demens genom att dom blir gladare (Wallskär, 2007).  

Resultatet visar även att oroliga beteenden upplevs minska när personer med demens fått 

delta på arrangerade konserter. Vilket Vink et als. (2013) kan argumentera med, då 

musikterapeutisk aktivitet jämförs med andra terapeutiska aktiviteter, då de påvisat minska 

oroliga beteenden i båda grupperna. De hävdar därför att det kan vara svårt att skilja på om 

det är just musiken som påverkar det oroliga beteendena, eller själva deltagandet i aktiviteter 

som påverkar. Om oroliga beteenden kan minskas och humöret med hjälp utav musik kan 

förbättras, minskar risken för att aggressivitet och irritation uppstår vilket i en 

omvårdnadskontext både skulle underlätta för personen med demens och för vårdpersonalen. 

Det skulle också kunna innebära en minskad risk för skador både för personen själv och de 

som vistas runtikring. Evripidou, Charalambous, Middleton, och Papastavrou (2019) visar 

också att sjuksköterskor kan ha en negativ syn på att arbeta med personer med 

demenssjukdom då de känner en rädsla och okunskap just på grund utav svårigheterna att 

bemöta svåra beteenden som aggression. Detta skulle innebära att om musik kan användas 

som ett tillvägagångsätt för att förbättra humöret och minska oron hos personer med 

demenssjukdom, skulle färre sjuksköterskor behöva känna en oro över att arbeta med 

patientgruppen. Vilket kanske till och med skulle kunna leda till att fler söker sig arbeten 

inom demensvård.  

Däremot så visar resultatet även att påverkan från musik upplevs vara individuell och inte 

alltid yttrar sig positivt utan mer negativa yttranden kan också uppstå hos vissa individer. 

Något som även Garrido et al. (2017) beskriver i sin litteraturstudie där fynd visar på att 

musiken till största del har en positiv påverkan på humöret hos personer med demens, men 

där det finns individer som reagerar motsatt och istället uppvisar ett mer aggressivt beteende 

än förut. Det beskrivs också i litteraturstudiens resultat att den positiva effekten musiken har 
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som att minska depression och oro, är större om musiken är utformad med ett personcentrerat 

förhållningssätt, som till exempel att individanpassa urvalet av musik. Ett problem här är att 

det inte verkar finnas mycket forskning som berör området personcentrerad omvårdnad eller 

att individanpassa valet utav musik, därför är det svårt att uttala sig om påverkan av musik 

skulle vara tydligare och mer påtaglig om den är anpassat utifrån individen eller ej. 

6.2 Metoddiskussion  

Valet av metod utgick från att sammanställa tidigare forskning inom området där materialet 

är så textnära som möjligt. Initialt planerades det att genomföras en systematisk 

litteraturöversikt då metoden sammanställer allt relevant material för att besvara en studies 

syfte. Det som upptäckes som en nackdel med den typen av studie var att enligt Friberg 

(2017) så är den nästintill omöjligt att utföra under tidsramen för en uppsats på kandidatnivå. 

En litteratöversikt enligt Polit och Becks (2017) flödesschema i nio steg (se figur 1) valdes av 

den orsaken istället som en lämplig metod för att besvara studiens syfte inom den givna 

tidsramen. Detta flödesschema visar på ett tydligt och strukturerat sätt hur en 

litteraturöversikt utförs, metoden möjliggör även en textnära analys.  

 

Då studiens syfte var att beskriva upplevelser så valdes en kvalitativ design vilket 

genomsyras av ett naturalistiskt synsätt som Polit och Beck (2017) förtydligar med att det 

finns inte bara en verklighet, utan att verkligheten snarare är en konstruktion av de 

individuella deltagarna i en studie och att flera konstruktioner är möjliga. En styrka med 

naturalistiska studier är att de tenderar att förespråka en holistiskt och personcentrerad aspekt 

av människan och försöker fånga dessa i sin helhet. Artiklarna i studiens resultat baseras på 

personers egna upplevelser av ett fenomen. En nackdel med detta kan vara att människan 

används som ett direkt verktyg varifrån information samlas. Då människor är intelligenta och 

kännande varelser kan de även vara felbara, där subjektiviteten kan svikta både bland 

deltagare och bland forskare som utför studien (Polit och Beck, 2017). 

 

Vetenskapliga artiklar valdes som lämplig källa för att besvara studiens syfte, då tidigare 

forskning ville sammanställas, detta för att det upplevdes svårt att hitta relevant material i 

patografier eller bloggar. Det som hade kunna vara en fördel med patografier eller bloggar 

hade varit att upplevelsen hade kommit från en primärkälla, i vetenskapliga artiklar är 

materialet utformat av en forskare vilket Polit och Beck (2017) hävdar kan påverka 

subjektiviteten i materialet.  



 

23 
 

 

Artiklarna som ingår i studiens resultat består av upplevelser beskrivna av personer med 

demenssjukdom, deras närstående eller omvårdnadspersonal. Det finns både för och 

nackdelar med att använda sig utav olika personers upplevelser av hur någon påverkas av 

musiken. Valet av att ha med olika gruppers perspektiv grundar sig i vetskapen att demens är 

en sjukdom som minskar förmågan att själv kunna uttrycka sig om tankar och känslor, 

särskilt i ett senare stadie av sjukdomen (Skog, 2012). Därför är det en svårighet att 

genomföra en studie ur endast personen med demenssjukdoms perspektiv och uppnå ett 

resultat som beskriver musikens påverkan i demenssjukdoms alla stadier. För även om det 

hade kunnat stärka resultatet att bara ha med personerna med demens egna upplevelser av 

musikens påverkan på dem, då detta hade blivit en säkrare källa eftersom det är personen 

själv som beskriver sin egen upplevelse, så hade det inte säkert kunnat beskrivas av alla. De i 

senare stadier av demenssjukdomen hade kanske blivit uteslutna ur studien vilket då hade gett 

ett snävare resultat som kanske hade varit mindre applicerbart på hela patientgruppen. Den 

medvetna risken med att basera litteraturstudien på olika gruppers perspektiv är att det alltid 

finns utrymme för att feltolkningar och missförstånd har skett, en risk som är viktig att ta i 

beaktning. Däremot så har artiklar valts där de upplevelser som skildras av någon annan än 

personen med demens själv beskrivs av anhöriga och vårdpersonal, vilka är personer som 

bedöms känna till den demenssjuke sedan tidigare och har en uppfattning om individens 

normala uttryck och beteende. Därför kan dessa personer anses att på ett så tillitsfullt sett som 

det går att uppnå, beskriva den uppleva påverkan musiken har på personen med 

demenssjukdom. 

 

Artiklar som genomgått peer reviewed var ett av studiens inklusionskriterium, detta för att 

enligt Polit & Beck (2017) så har dessa artiklar ett högre anseende än de som inte har 

genomgått peer reviewe. Kvalitativa artiklar valdes som ett inklusionskriterium då studiens 

syfte var att beskriva en upplevelse, vilket kvalitativ data gör. Ett exklusionskriterium var 

artiklar skrivna innan 2009, detta för att aktuell forskning skulle ingå i studien, en sökning på 

artiklar från 2014 gjordes men gav ett för snävt material att arbeta med så därför utökades 

tidsspannet till 2009. Artiklar som berör personer med annan kognitiv nedsättning än 

demenssjukdom har valt att exkluderas då detta kan ge ett missvisande resultat.  

 

Studiens bärande begrepp utformades för att kunna besvara syftet, de begrepp som valdes ut 

var omvårdnad, demens och musik. Dessa översattes till engelska och kopplades samman 
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med sina synonymer. En svaghet i detta var att omvårdnad översatt till engelska blev nursing 

vilket inga lämpliga synonymer hittades till i någon databas, och därför själva inkluderade 

engelska ord som synonymt på engelska beskriver omvårdnad, därigenom uppkom tend, 

tending, care och aid. Svagheten i detta är att relevanta ord kan ha missats eller att de 

synonyma orden kan vara för diffusa då de inte är en direkt översättning. Begreppet demens 

kopplades ihop med vad Skog (2012) menar är de tre vanligtvis förekommande 

demenssjukdomarna, Alzheimers sjukdom, vaskulär demens och frontallobsdemens. Dessa 

användes därför som synonymer till demens. En svaghet med att endast inkludera de tre 

vanligaste diagnoserna av demens kan vara att andra diagnoser missats. Däremot har MeSH 

termer och CINAHL headings används för begreppet demens vilka ska fånga upp även övriga 

diagnoser. 

 

Databaserna CINAHL och Pubmed valdes då de är lämpliga vid forskning inom omvårdnad 

(Polit & Beck, 2017). För att utöka urvalet och eventuellt stärka resultatet hade andra 

databaser även kunnat genomsökas, men på grund av tidsbrist var inte detta möjligt. Gallring 

på abstrakt och titelnivå inkluderade även artiklar som otydligt redovisade om de besvarade 

syftet eller inklusions- och exklusionskriterierna, vilket innebar att artiklar inte gallrades 

innan relevant information framkommit.  

 

Matrisen som utformades för att sammanställa de elva artiklar som gått vidare från 

fulltextläsning fick huvudrubriker som presenterade titel, författare, land, år, syfte, 

population, metod, huvudfynd, kvalité och tema. Då Polit och Beck (2017) menar att det är 

upp till skribenterna av en litteraturöversikt att, beroende på studie välja relevanta rubriker. 

Dessa rubriker valdes för att de gav en överskådlighet över artiklarna, att ha med population, 

land och år stärker och tydliggör för läsaren studiens relevans och överförbarhet. En nackdel 

med att skribenterna är de som utformar rubriker kan vara brist på kunskap om andra 

relevanta områden som kan vara av betydelse för analysen. 

 

Willman, Stoltz och Bahtsevani’s (2006) granskningsprotokoll valdes för att det ansågs 

lättöverskådligt och innehålla relevanta frågor för studien, samt för att det enkelt gick att 

implementera ett poängsystem, vilket kan ses som en styrka för att det underlättade att avgöra 

kvaliteten på artiklarna. Artiklarna kvalitetsgranskades gemensamt vilket ses som en styrka 

enligt Henricson (2017) som menar att tillförlitligheten av studien ökar när den granskas 

gemensamt. Fyra artiklar valdes att exkluderas efter kvalitetgranskingen då dessa ansågs hålla 
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för låg vetenskaplig kvalité för att inkluderas i studiens resultat. Detta kan ses som en brist då 

endast sju artiklar gick vidare till resultatet och att resultatet därför blev kort. Det kan 

diskuteras kring om de artiklar med låg kvalité som exkluderades istället hade inkluderats i 

studiens resultat, att det i så fall eventuellt hade kunnat ge ett bredare innehåll. Däremot hade 

detta då kunnat diskuteras ifall den vetenskapliga kvalitén på resultatet hade upprätthållits.  

 

Trots att allt relevant material från analysen redovisas i resultatet blev det kortfattat men 

hänsyn togs till den relativt stora populationen av 192 personer som antingen har observerat, 

observerats eller själva upplevt påverkan musik har på personen med demens, därför kan 

populationen stärka trovärdigheten i ett lågt antal artiklar. Det ingår även i studiens resultat, 

artiklar från fem olika länder vilket kan ses som stryka då det i resultatet uppvisas samma 

fynd. En nackdel med det kan vara att synen på omvårdnaden kan skilja sig mellan de olika 

länderna. Men en styrka påvisas i matrisen huvudresultat i och med att artiklarna visar på en 

enhetlighet där teman återfinns vilka kan lyftas ut och sammanställas för att öka dess 

tillförlitlighet. Detta visar även på att resultatet kan vara generaliserbart tack vare 

populationen i studien samt att samma resultat återfinns i de olika artiklarna. Polit och Beck 

(2017) beskriver generaliserbarhet som i vilken utsträckning fynden i ett resultat kan 

appliceras på en större population. Dock visar det låga antalet artiklar att utrymme finns för 

vidare forskning i området. 

 

En styrka vid analysering av de sju artiklar som gått vidare från kvalitetsgranskningen var att 

de först analyserades individuellt för att inte analyseringen skulle påverkas av den andra och 

sedan sammanfattades gemensamt. Analysen utfördes genom att utskilja teman som framkom 

i artiklarna och besvarade studiens syfte. Polit och Beck (2017) beskriver att teman används 

för att bygga upp en innehållsrik beskrivning av fenomenet, i systematiska litteraturöversikter 

kan även kodning utföras men är inte nödvändigt i mindre formella översikter. På grund av 

den begränsade tiden och fåtal artiklar valdes det att endast använda teman då de ger en 

sammanfattande summering av resultatet. Det kan dock ses som en brist att endast använda 

sig av teman då det ger en mer latent överblick av resultatet, medan kodning hade kunnat ge 

mer ingående underkategorier.  

6.3 Slutsats  

Utifrån resultatet framkommer det att musiken kan främja omvårdnaden med sin förmåga att 

påverka personer med demens. Musiken har upplevts att i omvårdnadskontexter påverka både 
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samarbetsviljan och den motoriska förmågan att självständigt kunna hjälpa till och utföra 

vissa åtgärder. Det har även visats att musik upplevdes ha förmågan att påverka och i de 

flesta fall förbättra humöret hos personer med demenssjukdom, samt att främja till en 

förbättrad kommunikation mellan vårdare och vårdtagare. I sökandet efter svar på ett resultat 

till syftet har ett stort antal kvantitativa artiklar med mätvärden funnits medan det kvalitativa 

aspekterna av ämnet finns i mindre skala. Därför saknas en helhet av forskningsområdet då 

beskrivningar av musikens upplevda påverkan är ofullständig. Det har även upptäckts att få 

studier i någon större utsträckning beskriver eller studerar skillnaden på musikens påverkan 

om den är anpassad utefter ett personcentrerat förhållningssätt eller ej. Men de få studier som 

faktiskt gör det visar på en möjlig större positiv påverkan än vid icke individanpassad 

implementering av musik. Därför skulle mer forskning kring hur musiken upplevs påverka 

personer med demens med ett mer personcentrerat förhållningsätt behöva utföras. 

6.4 Självständighet  

Studien har till fullo utformats och arbetats fram av båda deltagarna även om vissa delar har 

delats upp där den ena deltagaren fått huvudansvar för en viss del. Gemensamma 

diskussioner fördes kring vilket problemområde, syfte och metod som skulle användas och ett 

gemensamt beslut fattades.  Bakgrunden arbetades fram där deltagarna tog varsin rubrik och 

fokuserade sitt skrivande på för att sedan gemensamt gå igenom och komplettera varandras 

del. Sökningen genomfördes genom att Emma hade huvudansvar för Pubmed sökningen och 

Jerry för sökningen i CINAHL. Alla artiklarna som gick vidare till fulltext lästes och 

sammanfattades individuellt. En gemensam sammanställning och kvalitetsgranskning av 

utvalda artiklar gjordes. De individuellt gjorda sammanfattningarna analyserades sedan 

gemensamt och resultatet skrevs med båda deltagarna likvärdigt delaktiga. Båda 

diskussionerna utformades tillsammans där båda deltagarna under hela processen värderade 

innehållet gemensamt.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

CINAHL Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade Inkluderade 
i resultatet 

#1 (MH “Dementia”) 
OR (MH 
“Alzheimer’s 
Disease”) OR 
(MH 
“Frontotemporal 
Dementia”) OR 
(MH “Dementia, 
Vascular”) 

60795       
 

#2 (MH “Music”) 8958       
 

#3 Nursing (Fritext) 
OR Tend 
(Fritext) OR 
Tending (Fritext) 
OR Care (Fritext) 
OR Aid (Fritext) 

1686665       
 

#4 1# AND 2# AND 
3# 

132       
 

#5 4# FILTERS Full 
text, Peer 
reviewed, 2009-
2019, English 

24 24 1  1  1 

#6 Nursing (Fritext) 
AND Dementia 
(Fritext) AND 
Music* (Fritext) 
FILTERS Full 
text, Peer 
reviewed, 2009-
2019, English  

36  

(7) 

36  2 0 0 

MH betyder Major Headings 
* Innebär att trunkering har använts tillsammans med sökordet 
 Är dubbletter som förekommer även i Pubmed sökningen 
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Pubmed 
 

Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa i 
fulltext 

Granskade Inkluderade 
i resultatet 

#1 ((("Dementia"[Mesh]) 
OR "Alzheimer 
Disease"[Mesh]) OR 
"Frontotemporal 
Dementia"[Mesh]) 
OR "Dementia, 
Vascular"[Mesh]   

62462       
 

#2 "Music"[Mesh]  4911 
 

    
 

#3 (((("Nursing"[Mesh]) 
OR tend (Fritext)) 
OR tending (Fritext)) 
OR care) OR aid 
(Fritext)  

1163420       
 

#4 #1 AND #2 AND #3  37       
 

#5 #4 Filters Full text, 10 
years, english 

28 28  10 5 4 

#6 Nursing (Fritext)AND 
Dementia (Fritext) 
AND Music* (Fritext) 
FILTERS Full text, 
10 years, English  

164 164 16 5 4 

MeSH betyder Medical Subject Headings 
* Innebär att trunkering har använts tillsammans med sökordet 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Granskningsprotokoll 

Tydlig avgränsning/ 
problemformulering?  

Ja  Nej Vet ej 

 
 
Patientkaraktäristiska    Antal______________Ålder___________ 
Man/kvinna___________                     

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 

 

Urval  

- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt?  Ja  Nej  Vet ej 
 
Metod för 

   

- urvalsförfarande tydligt beskriven? Ja  Nej  Vet ej  
-datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej   
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja  Nej  Vet ej  
- Råder datamättnad?  Ja  Nej  Vet ej 
- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej  
-Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej  
-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  

 
 
Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
………………………………………………………………………………………… 

Kvalitetsberäkning (från BTH:s) 
Varje ja ger ett 1 poäng, varje nej eller vet ej ger noll 0 poäng.  
Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög 11-14P; grad II medel 9-10p; grad III låg <8 
 
Totalpoäng:………………….  
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög                       Medel                      Låg  

Kommentar till bedömning 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Artikelmatris  

Artiklar som ingår i resultatet 
 
 
Titel, Författare, År, 
Land 

Syfte Population Metod Huvudfynd Kvalitets-
granskning 
 

Tema 

But does it do any good? 
Measuring the impact of 
music therapy on people 
with advanced dementia: 
(Innovative practice) 
 
Gold, K. 2014, England 
 
 

Att beskriva inverkan av 
musikterapi på en grupp 
av 9 personer med grav 
demens i sjukhusmiljö 

9 personer 
med 
demenssjuk
dom 

Otydligt 
formulerad 

 Låg  

Communication through 
caregiver singing during 
morning situations in 
dementia care 
 
Marmstål Hammar, L., 
Emami, A., 
Engström, B., &  
Eva Götell 
 
2011, Sverige 

Att beskriva hur personer 
med demens och dess 
vårdgivare uttrycker 
verbal och icke verbal 
kommunikation samt 
skapar ögonkontakt under 
omvårdnadsåtgärden ”klä 
på sig”.  
Under morgon- 
rutinerna, med och utan 
musik terapeutisk 
omvårdnad. 
 

10 
vårdgivare 

Kvalitativ 
metod. 
Videoövervakni
ng som 
transkriberades 
 

Musiken upplevs påverka 
samarbetsförmågan, 
samarbetsviljan och den 
dementas förmåga att 
interagera med sin 
omgivning. 
Visar att musiken 
upplevs påverka 
personen med demens 
genom att hen blir mer 
avslappnad och att den 
verbala förmågan ökar. 

Hög Upplevelsen 
av socialt 
samspel 
 
Upplevelsen 
av förändrad 
sinnesstämning 
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Exploring the impact of 
music concerts in 
promoting well-being in 
dementia care. 
 
Shibazaki, K., & 
Marshall, N.A 
 
2017, Japan och England 
 
 
 
 

Att utforska de specifika 
effekter av live musik 
konserter på personer med 
demens, deras anhöriga 
och vårdpersonal. 

53 totalt 
Basera på 
personer 
med 
demenssjuk
dom, 
anhöriga 
och 
vårdpers-
onal 

Kvalitativ 
metod.  
 
 
Intervjuer och 
Observationer  
 

Musiken upplevdes visa 
på en ökad mobilitet, 
ökad kommunikation, 
och ett förbättrat minne. 
Musiken upplevdes 
minska personerna med 
demens oro och ångest 
samt förbättrade  
deras humör. Några 
personer med demens 
visade negativa effekter 
som ökad aggression. 

Hög Social 
påverkan  
 
 
Motorisk 
påverkan 
 
 
Mental 
påverkan 
 

Opening Our Time 
Capsule"-Creating an 
Individualized Music and 
Other Memory Cues 
Database to Promote 
Communication Between 
Spouses and People With 
Dementia During Visits to 
a Nursing Home 
 
Dassa, A 
 
2018, Israel 
 
 
 
 

Att minska bördan för 
anhöriga vid besökstid, 
genom att främja 
möjlighet till 
kommunikation. 
 
 
 
 
 

3 anhöriga 
 
 

Kvalitativ 
metod  
 
Ljudinspel-
ningar, 
transkribering, 
kategorier 
 

 Låg  
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Reactions of persons with 
dementia to caregivers 
singing in morning care 
situations 
 
Marmstål Hammar, L., 
Emami, A., 
Engström, B., & 
Eva Götell 
 
2010, Sverige 
 

Att presentera 
professionella vårdgivares 
upplevelse av personer 
med demens under 
morgonrutiner utan och 
med musik terapeutisk 
omvårdnad 
 

6 
vårdgivare 
 

 

Kvalitativ 
metod. 
 
Intervjuer som 
transkriberades 
 
 

 

Musiken upplevs påverka 
personer med demens 
samarbetsförmåga och 
samarbetsvilja. Musiken 
upplevs öka den 
dementas förmåga att 
interagera med sin 
omgivning. 
Musiken upplevs påverka 
personer med demens 
genom att minska 
aggression, öka förmågan 
att kommunicera, 
påverkar motoriken, ökar 
självsäkerhet och 
självständighet. 
 
 

Medel Upplevelsen 
av socialt 
samspel 
 
Upplevelsen 
av motorisk 
påverkan 
 
Upplevelsen 
av förändrad 
sinnesstämning 
 

Rethinking musicality in 
dementia as embodied and 
relational 
 
Kontos, P., & Grigorovich, 
A. 
 
2018, Kanada 
 
 
 
 

Otydligt formulerat 2 Deltagare  Otydligt 
formulerat 
 
 
 

 Låg  
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The importance of music 
for people with dementia: 
the perspectives of people 
with dementia, family 
carers, staff and music 
therapists 
 
McDermott, O., 
Orrell, M., & Riddler, H. 
M.,  
2013, UK 
 

Att utveckla en ökad 
insikt i hur personer med 
demens upplever musik 
och att undersöka vilken 
betydelse musik har i 
deras liv 
 
 
 

 

16 med 
demens som 
kan svara 
själva, 
15 anhöriga, 
14 
vårdgivare, 
8 musik- 
terapeuter 
 
 
53 totalt 

Kvalitativ metod 
 
 
Intervjuer 
transkribering 
 
 
 

Musik upplevs förbättrar 
personer med demens 
humör, och ökar 
förmågan att 
kommunicera. Musiken 
upplevs öka personer 
med demens närvaro. 
 
 

 

Medel Upplevelsen 
av socialt 
samspel 
 
Upplevelsen 
av förändrad 
sinnesstämning 
 

The role of singing 
familiar songs in 
encouraging conversation 
among people with middle 
to late stage Alzheimer´s 
disease 
 
Dassa, A., &  
Amir, D  
 
2014, Israel 

Att utforska betydelsen av 
att sjunga bekanta sånger 
för att uppmuntra till 
konversation mellan 
personer som befinner sig 
i det mellersta till sena 
stadiet av Alzheimers. 

6 Deltagare 
med 
Alzheimers 

Kvalitativ 
Metod 
 
 
Transkribering 
Innehållsanalys 
 
 
 
 
 

Musik upplevs öka 
självförtroendet och 
känslan av tillhörighet. 
Musiken upplevdes även 
öka förmågan att föra en 
konversation. 

Hög Upplevelsen 
av socialt 
samspel 
 
 

 

Using Personalized Music 
Playlists for Patients With 
Dementia as a Teaching 
Innovation 
 
Long, E.M., & White, K 
 
2019, USA 

Att bidra med lärotillfällen 
för kognitivt nedsatta 
patienter, vilka krävde 
alternativa 
kommunikationsmedel för 
att effektivt kunna tolkas 
utifrån deras behov 

110 
sjukskötersk
estudenter 
 

Kvalitativ 
Metod 
 
 

 

 Låg  
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Understanding the 
Experience of Group 
Singing for Couples Where 
One Partner Has a 
Diagnosis of 
Dementia. 
 
Unadkat, S., Clin, D., 
Camic, P. M., & Vella-
Burrows, T 
 
2015, England  
 

Att bättre förstå hur sång i 
grupp gynnar personer 
med demens och deras 
partner 
 
 
  

34 totalt, 17 
med 
demens 
 

 

Kvalitativ 
metod  
 
 
Ljudinspelning 
Transkribering 
 
 

 

Musik upplevs öka 
självförtroendet. 
Musiken upplevs även 
stärka personer med 
demens förmåga att 
interagera med 
omgivningen. 
 
 
 

Hög Upplevelsen 
av socialt 
samspel 
 
 
 

 

What carers and family 
said about music therapy 
on behaviours of older 
people with dementia in 
residential aged care 
 
Tuckett, A.G., 
Hodgkinson, B., 
Rouillon, L., 
Balil-Lozoya, T., & 
Parker, D 
 
2014, Australien 

Att utvärdera 
effektiviteten av 
musikterapi i grupp på 
beteenden hos äldre 
personer med demens 

23 personal 
i 3 grupper, 
7 anhöriga 

 

Kvalitativ metod 
 
 
Intervjuer 
koder 
 
 
 

 

Musiken upplevs bidra 
till ett positivt humör och 
beteende. Musik upplevs 
öka kognition och 
främjar mobilitet.  
 
 
Endast temporär effekt 
påvisad.  
 

Medel Upplevelsen 
av motorisk 
påverkan 
 
Upplevelsen 
av förändrad 
sinnesstämning 
 

 


